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Dei uyc dar-sie RituaL 

Daub. --—Nadver. ——Brude- 
vielse. — Begravelfe 

Det lcrnqe ocntcsdc Forflog fra de 

danske Bifkopper til Ændringer i 
det nuvwrende Kjxxeritual foreligs 
get nu trylt oq er udsendt til Lan- 
dets Prasfter. Følgende er iflg. Bla- 
de derhjemmefrasoocdtrækkene i det- 
te Forslag: 

Taabskitualet. 
Her er Forandringcn karakterise- 

ret ved, at den lange, fortlarende 
Jndlcdnina, der i Lieblitcht fin- 
dess, er staat-et helt bort ud fra den 

Betragtning, at Belæring ilte ljører 
hjemme her, men maa finde Sted til 
andre Tidspunttor i Mcninhedslivet 
Det nuværende Nitual ændres der- 

for, faa det tun kommt-r til at inde- 
holde Lovprisninq og Bøn. Daabss 
handlingen bliver derved kortere og 
as on more samlet Karaktek. Endelig 
er Feder-vor henlagt til e f te r Dan- 
ben, fanledes at denne Ben, hois 
flere Vom døbes samtidig, kan be- 
des for dem alle paa cen Gang. 

Radverritualet 
rr nndcsrqaaet en tilivarende Æn- 
dring, hvorved denne Oandling langt 
mere end hidtil faar silarakteren of 

en Tilbedelse· Etnkker of de sinnt- 
ke oldkriftelige Litnrgicr er ovtaaet 
deri, fanledes Lovsangem ,,.Gellig er 

den Heu-e Zebaotl)« on den qnnile 
Agnus Tei, i Grundtnigs Overiasts 
tolle-: »O, dn Gile Lam«. 

J det Oele tanes der her Sigte 
von i bøjerc Grad end tidliqere at 

gøre Sakramentet til ist organifk 
Jammenlnvnaendc Led i seer Ends- 

tjeneften, til nt donne Afilntninaen 
paa denne oq ika sont nn tin-sent- 
Iig vmre en Handling for iig sehn 

hvori tun Nadneraassterne deltagek. 
Hvad Uddelingsformlen angaan 

foreilaar man at forlnde den irerliae 
lutherske Udtryksmaadet Jesn san- 

de Lege-ins og erstattc den med: 
Jein Kriiti Legeme i Overengstems 
mlslie med Herrens eqne Ord. 

Vielfesritnalet 
Forflaaet ima dette Omraade maa 

fitkert iests Tom en Jmødekommelse 
of Nntidens Følelier og Tænkefcvt 

Skriftordene foreslaas nu lmmt 
overveiende hentede fra det ny Te- 

stamente i Modsætning til tidligere, 
og alt, hvad der hentydcr til Kvins 
dens Underdanighed on til Bsrneføds 
sel, er udgaaet. Endvideke sker der 
den Formidriiiq, at Brudeparret ikke 
more erklæres for Ægtefolk ,,i den 

tret-nim- Gnds Navn«. 

Beqravelfesritnalet. 
Dette Forslcm fremtrccder knn 

som et Tillwa til de vorige, der med- 
delestil Overvejelfr. 

For-nd for dette Forslan lixmer 

et af næscntlig samme Jndhold, der 
er udarbejdet af Fyns Stiftskons 
vent, vwicntlig paa Jnitiativ afPras-· 
fterne Ball-lett og L. J. Noch i Oben-l 
fe, ou fom formu- Aar er anvendt 
overalt paa Fyn, iaancl til Preis-« 
flehte-J iom illimighcdcns Tilfreds·, 
beb. l 

Tet indclwlder Striftord, der talerl 
om :llicnnisfkelivets Forkrasnkelighed,- 
Frislfon ved Jesus Kristusz oq omi 
det stoke Himb, lstiids Meuighed hat-! 
Meniimen or iltc, at det fkal trcedel 
i Ztcscht for Talen. Ritualet skal« 
lslot give luslr Handlinqen en ViLå 
Form og more Jndhold, lwor Pras- 
ften maasfo staat uden iynderligt 
Fiendskab til den afdøch 

— Hund Forslagets oiderc Stirb- 
ne angaar, vil det i den kommende 
Tid lilinc drøftet vcd Prasstekonvew 
tor oq rimeligvisrs til Sommer paa 
Landemøden 

J heldigfte Fald vil det da ——— ved 
en tongclia :llnordninq — tunne 
trasdc nd i Linet til Efteraaret 

Et sprgcligt Hirn-. 
Vasrqisraadct g ribcr ind. 

»Mit PiU of 8. ds. striver: 
For nogen Tid iiden flyttede en 

Familie im Wimild til Lyggaard. 
Monden um en Tel fokfnlden, hvors 
imod nmn ikke hidtil havde man-let 
noaet til, nt vitenen dqu. 

Sau forleden Momen, da en 

tlliand passe-rede Hufei, liørie han en 

nnderlizi Xlaaende Lyd et Stykkc der- 
fm, km do lnn lidt efter traf en 

Mond, der haisde næret et lille Løb 
iide nie-d Rossen oa iom ligeledes 
bavde lmrt den klagende Lyd, be- 
sluttcde de at vende om for at under- 

Hime Zagen 
F u de com tilbaqe til Hufei, san 

de iilg. »Silk. Av.« et Born løbe 
irein oq iilbage mellem Huiet oq et 
merkt Punkt, balvandet Hund-rede 
Alen derfra, og det mørke Punkt vi 

Este iig at være cionem iom laa oq 
Ivar døddrukken Juki blev braat i 

Ost-J, ng der lilev qiort Anmeldelie 
til Vcemeraadet om at taae sig af 
de ulnffeliqe Vom, iin ielnfølqeliq 
ikke længere kunde blive hierinne, 
naar ogiaa Moderen drak. 

Rast-gerandet fik de flakkels Born 
anbmat vna et Optagelfeshjem ved 
iioldinxL ou der vil nu blive truffet 
Fomnimltninger til at frataae de 
to forfaldne Mrwldre der-es Naadigi 
lied over Vorm-ne 

Tutistforeuingernes Opqaver. En 
ny Foreninq Ved et nflwldt Neprwi 

i 

ientantikabsmøde i Den danike Tit-T 
riiiioieninqs iiasllandile Afdeling er 

det vedtaaet at danne en Forening 
med det For-staat at virke for Be« 
varelsen af smnkke og ejendommeliae 

THE WESTERN LAND ROLLER c0. 
(.-II.-clsin s- 

allhefulsek ngg til Ein-mer« onst-»li- i l’. H. nich (l(mts(«1(lmmk- 
ltksd0Tr01an sum gä-- Ac«b·sj(l(s sm- Ik Musl(imsts, islet den 
nemlig k)ulvm·isetsc-I«, pukkms uzx ·-t·t.(srl«(101· on list-I ,,Mul(sh« 
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Dele af Danmark, færlig Strand- 
strcekninger, Klitpartfer. Skove, He- 
der, Musen-, Jndføer, Udfigtspunki 
tcr oa lign., samt virke for, at alle 
kan faa den lettest mulige Adgang 
til disk-so Siedet 

Af praktiske Grunde hat man an- 

sct det for riatigft forft at danne 
on Sjælland, Møen Falster, Lol- 
land oa Bornholm omfattende For- 
mina. Snareft muligt agter man 

da at føae dannet lignende Fore- 
ninacsr i de øvriae Delc af Lan- 
"det. 

Til at varetago det forberedende 
Arbefde indtil den forfte General- 
forfamlina er der nedfat et Udvalg, 
bestaaonde af Direktor for den sjæls 
landfke Bondeftands Sparekasfe V. 
M Amdrim Overretssagførcsr V. 
Falbcs Sanfen oa Professor Karl 
Larspm alle af Kobenhavm Kab- 
mand Lanritz Petersen i Roskilde, 
Soafører Ali Sørensen i Køae og 
Onerlærcsr T. Bang i Nykøbina F. 

Mund- og Klovfygcm Landbruass 
miniftcriet bar un (7. Jan.) ophæs 
net alle de i Anlcdnina af Tilfasls 
dot af Mund- og Klovfyae oed Kol- 
dan truer Foranftaltninaer i Vei- 
lc oa Nibo Amte-V 

DetektiviAffæren. Den Vexelleker 
Schiøler onergaaede Dom blev ifla. 
»Natt.« forkyndt Torsdaa den 5. 
ds. st. Schiøler udbad fia oq fik 
tilftaaet 11 Tages Betænkninnstid, 
inden ban taner Bestemmelse om 

Appel. 
Efter Forlndende vil Søiefteretss 

fanfører Meldrnp føre Sagen ved 
Høiefteret for Past· Matthiefen 

Falfkc Hundredkroncfcdlcr. En af 
de to hidtil fremkomne falske Hun- 
dredkronesedler niser fia at vcvre 

gaaet nennem en Mængde Hör-Inder 
Den afleveredes til Banken paa 
Frederiksbem af en Grosferer Mal- 
ler, og han hande faaet den af Do- 
cent Peterfm der atter havde den 
fra Jnneniør Vald. Ponlfen Og 
Jngeniøren bavde faaet den bos 
Schneani a Porta vaa Købmaners 
aade Fknfeen bavde fanden den af 
en eller anden Gast men tør iflq. 
»Natt.« ikke udtale fia ons, nnem 
det kan have meet faa her ftopver 
Sporet foreløbia op. 

Dødsfnld. Teatermaler N. M. 
Aaaaard i Odense er forleden af- 
gaaet ved Døden af et apoplektisk 
Tilfnelde, 82 Aar aammel Aaaaard, 
der nar en Skomaqerføn fra Oden- 
se, knnttedes tidliat Tom Teaterma: 
ler til Odenfe Teufel-, fom han i jin 
Tid deknrerede indvendia samtnen 
med fin Broder, nfdøde Kunftmai 
ler, Professor Aaaaard Tesnden 
var ban en søgt Maler ved offent- 
liqe on større private quaeforetai 
gender. oa paa manne Heere-Haar- 
de fes endnu Dekorationer, der sink- 
des hans Penfel. Juden for det fel- 
fkabelige Foreningsliv i Odenfe fpils 
lede han ifla· ,,Fyens Stiftst.« i 
ncanne Aar en fremttædende Rolle. 
Han var i en Aarrwkke Oldermand 
for Malerlauget· 

Purlms sltoö Nrdltrggelfr. Pur- 
hus Kro blen, fom det vil erin- 
dresJ neditenkt ved en Konmmnes 
assiemning, men da Amtsraod og 

Herredssfoqed havde stiller iig vol- 
villigt, fendte Ministeriet Sagen til 
baue til Antoriteterne til fornvet 
Erflnsri1m. Sogiieraadet henhuldtfig 
atter til Afftemningens Resultat, 
Herredsfoged og Amtsmad anbissai 
lede igen Bevilling, og Jnde Land- 
Hmmtcfjorenitms Direktion androg 
i en Slriuelse Ministeriet uni, at der 
niaatte blive qioet stroen Spiritus- 
benilliciq, da Hypotekforeningen el- 
lers kunde risikere at miste fin Prio- 
ritet paa 7000 Kr. 

Alt dette hian dog ich-. Mini- 
fteriet lmr nn iflg. »t)iand. Dabl.«« 
fulqt Sogneraadet og næqtet at gi- 
ve Vevillingen. 

Faldet af Tage-t. Da Middaass 
toget Torsdag den 5. ds. havde pas- 
ieret Brejning, faldt en 41-L-aarig 
Dreim, der reiste samtnen med fin 
Moder, ud af Kupevinduct. Da der 
innen Nødbrenise var i Toget, maats 
te den foktvivlede Moder ifølge 
»Hm-f. A-v.« køre med til Beile- 
Herfra tog hun straks til Brei- 
ning, hvor man allerede havde faaed 
fat i den lille Purk, lom var llupH 
pet med nogle ufarlige Strammeti 
i Sol-edu- men dog ved Antomften 

til Frcdericia maatte under Læges 
behandling. 

Dubgqard Jenseit er nu atter paa 
sUdflugt; han hat nemlig paany 
tilbudt at tilstaa nogle Tyverier, 
hvis han maatte komme ud og paa- 
vise dem. det er selvfølgelig Flugt 
Planet, der er Aarfagen til hansNejs 
felyft, og han er derfor i Følge 
,,Ringkj. A. Dagbl.« denne Gang 
ledsagct af to Betfente. Han har 
»bl. a. tilstaaet et fyv Aar gammelt, 
hidtil uopklaret Tyveri af ca. 75 
Kr. hos Jensen K Olfen i Esbjerg. 

Døvstummc Grønlæuderr. Panl 
det kal. Tøvftummcinftitut, Købew 
harm, undervifcsr man for Tiden en 

lille, døvftum HsAars Grimm-Mer- 
drcsim ned Mann Jlinguake. 

Endnn l« a 12 døvftumme fin- 
des der i Grønland, og man nd- 
danncsr dvrfor yderliqere et Par 
unacs grønlandsfe Kote-treten der skal 
reife derop oq somle de døvftumme 
om sig for sent-re at faa dem døbt 
og knnsirmksrcst 

Dødsfald. Fattiainspektør Lars 
Haner i Aalborg, der er afgaaet 
ved Døden i en Alder af 68 Aar, 
havdcs iiølge »Aalb. Stiftst.) ved 
Jeknflid arbejdet iiq frem til sin 
anfete Position. Han begyndte foml 
Mater og var- fenere Restauratør, 
men bleo iaa Kasferer i Arbefderi 
fort-nimm af 1865, ved hvis Hfælp 
han kotn i Vyraadet, hvor han ar-- 
bisjdvdts i noqle Aar. Dereftcsr neds 
laqdv han sit Mandat for at biive 
Fattiainipekiør, oq han rogtede det- 
te Embede med en Forftaaelie og 
Hierievarme, der ikaffedaham alle 
de iattiacss Karliabed lGan bade ef-. 
ter kun faa Tages Syaeleie af en 

Hierieinqdom 
— En af Habt-as wldfte Borgo-. 

re, fhv. Kalkværksefer Anders Nie-l-l 
im, er forleden dad, 82 Aar gam- 
mel: han begyndte ifølge »Habt-o 
An.« i 1850 med at køre Diligens 
cen wolle-m Sobro og Aacbara, etabsi 
lerede iiq nagen Tid rftcr ieln somi- 
annmand oq løite i 1857 Bomer-· 
ikab iom Vasrtsbnsboldet Senerel 
ovcsrtoa han Hobro Kalkværk, iomj 
imn drev, indtil det qik op i ,,Kalk-i 
ritmen«. Fra 1888 til 1994 sad" 
ban i Vnraadet. ’ 

—- Fhv. Kontorkhef i Prinatbaw 
ken i Titeln-»dann C. Fibiacr Kund- 
ien, N. af Dba., er den G. ds· af-» 
qaaet ved Laden, 70 Aar gammeiu 

— En of Aarhokgs kendte ern-J 
kelier on ansete Vorm-m Malerinesi 
iter s. Fischer-, er i folge »Nordfyll.«j 
forleden Nat plndfelig afaaaet ved» 
Dadcm han var tilinneladende raik," 
mon var i Virkcligheden haardt an- 

arebei af en Stigdom i Hjektet og 
»Man-me on bar et Par Gange vak- 

ret Døden nær under plndielige An- 
fald. Den afdøde, der blev 69 Aar 

nomine-l- bar siddet i Ligningskoms 
"misfionen, men deltog iøvrigt ikke 
li det offentlige Liv. 

I 

i Priviliqcket af Fluten. 

.Nykommcre 
khid til Lande-f unt-der note -e-su(ktlig 
Jeder part Wmnd ni »Er-roch Evervind 
sdemse Vesosnltghed man-n og lwr eugelski 
ldit met Mem Ur. Komspondancc tsjcnnem 
vor ist«-, ndmt letfattrlige Methode og vor 

Yosmorgefuldt penonltge Ilnde11)1ss11iitq. th- 
«sate11(icd1)isck, m nmn gxmnetu dennc lett-, linken-Stanke Undewisusng laster there eng 
Helft pua ungle- sau llzer end der er mutig 
Z jennrmflete Aal-s Loholb tLandet. me 
« en stets-te Special Ziole i det engelskc 
Sprogi Luni sc. Udumcket Nssulmt gar- 

Iascte1·ecs. tlsnt Junius tm Nukonuneke lus- 
ander nu. Fokfsm Mc dem-! Smo- 
xDag eim ndsørlige grau-z cplngnmgek om 
Ebenne nur, umkmke oq Udent nltekeginntc 
IMechode famt flms Haut-rede bscdiae Vip- 
!uesbnrti. Musik« 

Mag Karls Wurm-, 
Deut. s. Colle-ge Sturms-, New York» 

Nyc Bogen 
Olfert Ricard: Anndcn i Apo- 

stclkiticn. Vejledning til Selvftus 
dinm ll. PLUL 

F. B· M e y c- r: Jndad — Qpad —- 

Frcmad. Taler holdt Werden over- 

Jndl). 81.1(). 
F. Bette-U Tvivl. Autoriferet 

Overfættclfe ved M. Wolfs. 40c. 
C. J· Halt: Luthcrfk Kristcudom 

En kirkelig Lejlighedsbetragtning. 
20 Cents. « 

Naar Oride leder. Børnefortæls 
linq af M. — Udgivet af Past. 
Mich-Haufen 15 Eentö. 

Danifh Lutherau Publ. Hause. 

Godt Farmlancl iWisl 
helfe-euch i Umk. Eint Cliiinz Cltippe«ws. Noah Pierce ( 

liess-te kamt til law-te Mut-. Bett 
XZRANcH-K()NTORER: 142 LASALLS ST» CHchGO 

LADYSVUTII OG 15L()()MER. MUS. 

JZJZTJZLZW J. L. GATES LAND c0., All-V 

RAE-»Aus Ists-Es 
Tk Ocll cllellc Paccnl Ists-c IUcIIJllcl lllko 

automattfk Veutil sont renser og af- 
kxulci Røgcvh aabncr og tukter hver Gang 
der sichs og bevirter at ingen Rog kommer 
op i Ømenm Demu- Lpsindclje hat bcvist 
at Nikotinen fra Tobaktcu og Vædsten fra 
Mundrn kan ad- 
stille-s og opiqmlcs 
i særsttldte paten- 
tcrede Beyoldere, 
og ingcn Nitotin 
san iiidaaitdes, og 
Vcedslen fra Mun- 
den aldrig komme 
i Berøring med 
Tobalkcn,fo1n ver- 
fok altid er tøk os 

can tng holt til 
Bunds-—- og megct To- 
baksparcs. Bein 
lcn fan mcd Let:,. .- 

oplagcö vg ke.!«’—kt 
res, sont gxør at der « 

si 

alnd uydes eu rkn og k: 

imagendc Pibc Tobak· 
Sendcs ovcra«t i Anix 

rika og sinnada portoft.., 
og hvis ille tilfredssttllendc, 
send Pibcn ttlba e og De 
vil faa ttlbagcicn t alt De 
hat udlagk Pris 8100 

Scud for en idag! 
Fabrikeuss tun af: 

I The Vale smokinz Pi pe Mig. co.,j L 908 Stute Streck, aciuc,p Aus. 

Stibfkriptions-anjiijsc-lf; 
To ypperlige større Værker er be- 

gyndt at udkomme i Hæfter i Don-» 
mark. 

1. Martin Luther-s Liv og Ho- 
vedværker ved P. Severinfen. 

Ca. 40 Hæfter a 10 Ets. 
2. »Hm-d stqqk des skkcvetiw sei-I 

I belarbejde i 3 Dele af Past. Asschens 
feldtsHanfen. ; 

Til llndcr1 
Da der hat vcerct Spørgsmaal 

om, hvdr mange Hefter mit paabes 
gyndt(- Bibelarbejde: «Hvad staar 
der skrevet?« vilde udgøre, og om 

Jndholdcts Art, vilde jeg gerne 
gentagc, at der, naar Arbejdet er 

fuldcndt, vil blive tre Bøgcr ud af 
det: l) En Tros- og Sædclære for 
Menigheden (ganske vist ,,fast Føde« 
Gebr. 5, 14), dog lagt til Rette 
i faa jævn en Form som muligt); 
L) en fort Overfigt over vor Bibels 
Jndhold (,,vor Bibel og dens Her- 
ligl)eder«) samt 3)« en bibelsk An- 
dagtsbog (»ved Gry og ved Koæld«) ! 
med to ret kortc Etykker til hoers 
Tag (det ene fra det gamle, det an- 

det fka det nye Testamente, knyttedej 
»Polier P. Severinscn er en stor 

Kendcr af vor lutlnsrfke Salmefkat, 
hvonnzx lan bar jkrcscht en Del, 
der kmr zjjnrt hat« fordelagtigt lie- 
kcsndt Nu bcbuder »Forlagcsncaga-; 
sinet« et ftørrcs Arbejdcs nf hom: 
»Als-arm Luther-Z Liv og Hoocdværs 
ker«. Det er rot dristiat, det lan. 
ikke nasgtcskx Ter foreliagcr jo san! 
unstet um fannnc Emno bande viden- 

l skabeligt og Populasrt Haar jeg al- 

ligevel, efter at have læst tilsendte 
første Hasfth trot, at Driftiqheden 
vil belønnes — at Værket fikkert 
vil faa mange Læsere, saa er det 
særlig, fordi det paa Grund af For- 
fatterens Vegavelse paa dettc Om- 
made er noget for fig. Det videtH 
skabelige, der foreligger om Luther« 
er jo meft kun for de Lærde,-og det 
populwre er tidt baade tørt og ke- 
deligt. P. Severinsens Bog er faa 
at fige baade videnskabelig og po- 

1 Del: Tros- og Scedelære for 
Menigheden. 

2. Del: Overfigt over Bibelenf 
Jndhold 

Z. Del: Bibele Andagtsbog ,,Ved 
(er og ved cheld«. —- 

Ca. 50 Hæfter a 6 Ets. 
Subskription er bindende for hele 

Værket. 

-ctning. 
til samtnenhængende Afsnit iBibelen 
og sigtende paa at føre Hjemmets 
saa oel fom den enkeltes dagliae 
Andaat saa meget fom muligt ind 
i Fortrolighed med selve Bibeltekös 
ten i Sammenhæng. 

Hefternes Tal tænkes efter Pla- 
nen at blive omkring ved halvtteds 
(et Hefte maanedligt i ca. 4 Aar), 
men hoert Hefte bliver kun paa 16 
store Sider, og den maanedlige Udi 
gift jo kun ganske lille. Saaledeö 
overkommes det lettere af alle Pat- 
ter. 

AsschenfeldtiHansen 
llndertegnede modtager Subfktips 

tion paa ooennævnte Værk. 
Prisen er 6 Cis-. per Gestr. 

Dulasr paa een Gang. Det er videns 
jkabeliqt, for faa Uidt, som det er 

solidt historisk underbygget. For- 
fatteren har saa grundig sat sig ind 
i sit Emnex at ban behersker det urk- 

sten som noget selvoplevet. Demceft 
fortæller han jasvnt og lige til om 

alle disfe mange Enkeltl)eder, der 
kaster Lys over vor ftore Kirkefas 
ders Liv og Samtid, dertil frisk 
og fornøjelig, ofte med et Stænk 
af smittende Lune, fom man ellerö 
ikke er vant til at made i hanc 
Skrifter. Det er aabenbart, at For- 
fatteren i saadanne populærshistvris 
ske Strifter har fundet et Omraade, 
som han saerlig behersker, og hvor 
hans Evner ret kan udfolde fig. 
Hvis de følgende Hæfter holder, 
bvad de førfte lover, bliver det et 
Viert der vil læses med Interesse 
baade af Præfter og Lægfolk. 

N. P. Madfen.« 
DANISH I-U’1’H. PUBL. HOUSB, Mast-, Nebr- 

Fleck Billige ngcr. 
Et nyt Parti af gode gamle kriftelige Boger (Restoplag) et 

ankonuuen fka Ianmark og tilbydes, faalangt de rætker, til fil- 
gende yderst nedfatte Priferz — 

Brette ftq Luther, oveksatte af F. L. Mynster (Kbh. 1869) 
138 Zidetk 

,,Deutsche Thrologia«. En herlig aandelig lille Bog om den 
rette Forstaaelse af, hoad Adam og Kriftus er, og om, 
hvorledes Adam ital dg, og Kriftus opstaa i os. 
Paa Daan udgioet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh. 
1877.) 112 Sider. 

Lucile, cllcr »Das og Læs!«« Af Adolph Monod. Med 
Fokord af Pastor VII-del (Kbh. 1862), 268 Sidek 

Syv Prædikenet for Vørn af Gorden Calthrop. Oder-satte 
af Thora Vird. Forord af Chr. Richardt. (Kbh. 1878.) 
93 Sider. 

Tit Forfvar mod den saakaldte Grundtvigianisme, af Dr. 
H. Martensem (Kbh. 1874.) 112 Sider. 

Theologifke Afhaudlinger af Dr. teol. C. E. Schall-U Udi 
givne af Past. Peter J. Chr. Scharling. Med Forfats 
terens Portrcet og Omrids af hans Ost-net Obli. 
1880) 428 Sider. 
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Alle ovenstaaende er uindbundne, men i ten os sod Zimmde 

Udover nætværende Fokfyning faaö disse Bsqer ikte mete. 
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